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STRESZCZENIE

METODYKA OCENY OPŁACALNOCI

Przedstawiono analiz efektów finansowych wynikaj cych
z zastosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania
wody uytkowej w budownictwie jednorodzinnym. Artykuł
zawiera wyniki oblicze zapotrzebowania na ciepło, kosztów
uzyskania jednostki ciepła, oszcz dno ci rocznych z tytułu
zastosowania kolektorów oraz okresu zwrotu nakładów
poniesionych na dwie alternatywne instalacje słoneczne,
uzyskane dla typowego domu jednorodzinnego, budowanego
aktualnie pod Wrocławiem. Na ich podstawie dokonano
oceny opłacalno ci inwestycji w kolektory wzgl dem
tradycyjnych systemów podgrzewania wody uytkowej.
Wyniki tej oceny wykazały piln potrzeb finansowego
wsparcia inwestorów indywidualnych ze
rodków
publicznych.

Do
przeprowadzenia
analizy
opłacalno ci
kolektorów słonecznych niezb dna jest znajomo 
parametrów charakterystycznych instalacji, które
pozwalaj na wyliczenie spodziewanych efektów pracy
i porównanie urz dze . Rodzaje tych parametrów
i sposób ich okre lania podaj normy PN-EN 12975
(2007). Najwaniejsz cech kolektora jest jego
sprawno , definiowana jako stosunek energii
odprowadzonej przez płyn przenosz cy ciepło
w okre lonym przedziale czasu do iloczynu pola
powierzchni
kolektora
i napromieniowania
w warunkach stanu ustalonego. Sprawno  optyczna
oznacza najwysz sprawno  kolektora, która wynika
z jego konstrukcji i oznacza maksymaln zdolno  do
absorpcji energii słonecznej.
W niniejszym artykule efekty ekonomiczne
zastosowania kolektorów okre lono na podstawie
porównania instalacji wyposaonej w kolektory
słoneczne z instalacj
opart
na tradycyjnym
urz dzeniu grzewczym. Do oceny opłacalno ci
inwestycji zastosowano wska nik SPBT (Simply Pay
Back Time), który okre la czas potrzebny do
odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych na
uruchomienie instalacji oraz analogiczny wska nik
PBT (Pay Back Time), uwzgl dniaj cy wzrost cen
energii i paliw. Przeprowadzona ocena oparta została
na
porównaniu
kosztów
inwestycyjnych
z szacowanymi oszcz dno ciami, które zale od ilo ci
energii uzyskanej z kolektorów w ci gu roku oraz ceny
jednostki ciepła.
W przypadku wska nika SPBT czas zwrotu
nadwyki
kosztów
instalacji
z
kolektorami
słonecznymi wobec kosztów instalacji wyposaonej
w ogrzewacz wyznaczono na podstawie zaleno ci:

WSTP
Koncepcja zrównowaonego rozwoju wymusza
oszcz dne gospodarowanie surowcami naturalnymi
i energi , w tym zmniejszenie ich zuycia oraz
inwestowanie w ródła odnawialne. Szczególnie
istotna jest oszcz dno  energii w budownictwie, gdy
wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (2003)
ponad 40% jej zuycia w Unii Europejskiej przypada
na sektor mieszkaniowo-usługowy (przy tendencji
wzrostowej). Jednym ze sposobów wykorzystania
ródeł odnawialnych jest wyposaenie domowych
instalacji grzewczych w kolektory słoneczne,
w których zachodzi konwersja promieniowania
słonecznego na ciepło. Moe ono by wykorzystane
w naszej szeroko ci geograficznej zwłaszcza do
podgrzewania
wody
uytkowej,
stanowi c
uzupełnienie tradycyjnego ródła ciepła.
Racjonalna decyzja o inwestycji powinna by
oparta na ocenie opłacalno ci dokonanej na podstawie
rzetelnych informacji o kosztach i zyskach
wynikaj cych z zastosowania kolektorów. Jest to
o tyle istotne, e w materiałach reklamowych
i popularyzatorskich publikacjach s zwykle pomijane
istotne – poza energi elektryczn – koszty ich
eksploatacji.
Uzyskane wyniki i przedstawione analizy mog by
pomocne
dla
projektantów
i
inwestorów
indywidualnych
przy
rozwaaniu
celowo ci
wyposaenia
instalacji
przygotowania
c.w.u.
w kolektory słoneczne.
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Wska nik PBT obliczono przy załoeniu wzrostu
cen paliw i energii na poziomie 6 % rocznie,
przyjmuj c 20 letni czas eksploatacji kolektorów.
Podobnie jak SPBT zaley on od kosztów
inwestycyjnych kolektorów słonecznych, ceny
tradycyjnego ogrzewacza i rocznych oszcz dno ci
wynikaj cych
z
zastosowania
kolektorów.
W przypadku PBT rednie oszcz dno ci roczne
zwi kszaj si z kadym rokiem, co wynika ze wzrostu
cen energii elektrycznej lub paliwa. Zaproponowano
matematyczny zapis wska nika PBT:
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Opłacalno  przeanalizowano równie na podstawie
wyników oblicze kosztów uzyskania jednostki ciepła
za pomoc rónych systemów grzewczych i paliw.

DOBÓR KOLEKTORÓW
Dobrano dwa rozwi zania typowych systemów
z kolektorami słonecznymi, przeznaczonych do
podgrzewania wody uytkowej. Systemy wyposaone
były alternatywnie w kolektory płaskie lub prónioworurowe oferowane przez dwie wiod ce w tej dziedzinie
firmy. Podstaw doboru elementów instalacji było
roczne zapotrzebowanie na ciepło oraz dane
z ogólnodost pnych ofert tych firm. Obliczenia
zapotrzebowania mocy wykonano na przykładzie
aktualnie
budowanego
domu
jednorodzinnego
w Szewcach k. Wrocławia. Jest to typowy dom
wolnostoj cy, parterowy z uytkowym poddaszem,
przeznaczony dla 4 osobowej rodziny (powierzchnia
uytkowa - 151 m2, kubatura - 664 m3). Dom posiada
dach dwuspadowy o jednej połaci skierowanej na
południe (rys. 1).

Kolektory płaskie
Zapotrzebowanie na powierzchni
absorbera
w przypadku płaskiego kolektora o redniorocznej
sprawno ci ηk = 40 % i powierzchni pojedynczego
absorbera w zestawie 2,32 m2 wynosi:
Qkt·(qr·ηk)-1 = 4,03 m2
Na tej podstawie przyj to dwa kolektory j.w., które
zapewni powinny rzeczywisty roczny uzysk
energetyczny na poziomie Qkr = 2047 kWh (co stanowi
69% pokrycia zapotrzebowania).
Kolektory pró niowo-rurowe
W przypadku kolektorów próniowo-rurowych
minimalny, gwarantowany przez producenta, roczny
uzysk energii z 1 m2 absorbera wynosi 525 kWh,
a powierzchnia pojedynczego absorbera w zestawie –
1,93 m2. W oparciu o te dane przyj to dwa kolektory
j.w. Zapewni one powinny rzeczywisty roczny uzysk
energetyczny na poziomie Qkr = 2027 kWh, co
odpowiada 68% pokryciu zapotrzebowania.

DOBÓR TRADYCYJNYCH URZDZE
GRZEWCZYCH

Rys. 1. Widok analizowanego domu (10.06.2009)
Zakładaj c rednie dobowe zapotrzebowanie na ciepł
wod na mieszka ca – 50 dm3 (VDI 2067),
temperatur ciepłej wody – 45oC oraz temperatur
zimnej wody – 10 oC, roczne zapotrzebowanie na moc
ciepln do podgrzania wody wyniesie 2965 kWh. Przy
załoeniu realnego w warunkach polskich 60 %
pokrycia rocznego zapotrzebowania na ciepło przez
kolektory, powinny one dostarczy Qkt = 1779 kWh
ciepła. Wielko  t przyj to za podstaw wst pnego
doboru kolektorów słonecznych. Do oblicze przyj to
roczne
napromieniowanie
(qr)
na
poziomie
1103 kWh(m2a)-1 wg danych najbliszej stacji
aktynometrycznej w Legnicy.



Rozpatrzono
konwencjonalne
ogrzewacze
przepływowe zasilane energi elektryczn , gazem
ziemnym lub gazem płynnym LPG, oraz elektryczny
podgrzewacz pojemno ciowy (tab. 1). W dalszej cz ci
artykułu przeanalizowano równie wykorzystanie kotła
c.o. do podgrzewania wody. Zakładaj c pi  punktów
poboru c.w.u. w analizowanym domu, dobrano trzy
alternatywne sposoby tradycyjnego podgrzewania
wody:
•
przepływowy ogrzewacz elektryczny o mocy
24 kW (zuycie energii dostosowuje si
automatycznie do wielko ci poboru wody
i ustawionej temperatury);
•
przepływowy ogrzewacz gazowy o mocy
24,4 kW,
sprawno ci
cieplnej
88,5%,
z zamkni t komor spalania;
•
ogrzewacz pojemno ciowy o zakresie mocy
2-6 kW i pojemno ci 200 dm3.
Dobrane urz dzenia, wraz z cen zakupu i wynikami
oblicze rocznych kosztów eksploatacyjnych przy
zastosowaniu rónych no ników energii zestawiono
w tabeli 1. Ceny jednostkowe rozpatrywanych
no ników energii zawarto w tabeli 2. Wszystkie ceny
pochodz z II kwartału 2009.

 

 





Tabela 1. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne ogrzewaczy wody, PLN

Rodzaj urz dzenia
Przepływowy
ogrzewacz
elektryczny
Przepływowy
ogrzewacz
gazowy
Ogrzewacz pojemno ciowy
firmy

Cena brutto
(22%VAT)
828

Roczne koszty eksploatacyjne, PLN
Energia elektryczna
Gaz
Gaz płynny LPG –
ziemny E
propan techniczny
Taryfa
Taryfa G12
G11
– strefa nocna
1461
822
-

4700a

-

-

700

1191

5100

1461

822

-

-

a – cena uwzgl dnia zbiornik na LPG

OPŁACALNO ZAKUPU I MONTAU
INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
900

700

500
400
300
200
100

zatem: Kj = 0,099 PLN/kWh.

Wyniki oblicze oszcz dno ci eksploatacyjnych,
jakie przyniesie zastosowanie kolektorów wzgl dem
tradycyjnych podgrzewaczy (przy zastosowaniu
rónych no ników energii) przedstawiono na rys. 2,
koszty uzyskania 1 kWh – na rys. 3 a okres zwrotu
nakładów na system z kolektorami płaskimi – na rys. 4.
Ceny jednostkowe no ników energii i warto ci
opałowe paliw zestawiono w tabeli 2.

 

 

Kolektory próĪniowo-rurowe

600

Kp+Ks+Ka=0,06·103·0,4737+0,2·521,4+0,2·350
=
203
PLN/a. rednioroczny koszt uzyskania 1 kWh wyniesie

0
Elektryczny,
taryfa G11

Elektryczny,
Gazowy, gaz Gazowy, LPG taryfa G12 ziemny E
propan
strefa nocna
techniczny
Podgrzewacz

Rys. 2. Roczne oszcz dno ci z tytułu zastosowania
kolektorów wzgl dem podgrzewaczy

0,5
0,45
0,4
Koszt, PLN/kWh

Instalacja wyposa ona w kolektory pró nioworurowe
Oferowana przez inn firm na tym samym rynku
i w okresie jw.
cena kompletnej instalacji,
wyposaonej w dwa kolektory rurowe próniowe,
biwalentny podgrzewacz wody, zestaw pomiarowopompowy z pomp obiegow i regulator, wraz
z montaem, wynosi brutto, tj z 7 % VAT, 12000 PLN.
Koszt podgrzewania wody, przy załoeniach
analogicznych
jak
w
przypadku
instalacji
z kolektorami płaskimi wyniesie:
Kp+Ks+Ka=0,06·103·0,4737+0,2·705+0,2·200=209
PLN/a. rednioroczny koszt uzyskania 1 kWh wyniesie
zatem: Kj = 0,103 PLN/kWh.

Kolektory płaskie

800

PLN

Instalacja wyposa ona w kolektory płaskie
Oferowana na lokalnym rynku cena kompletnej
instalacji, wyposaonej w dwa kolektory płaskie,
biwalentny podgrzewacz wody, zestaw pomiarowopompowy z pomp obiegow o mocy 60 W i regulator,
wraz z montaem, wynosi brutto, tj z 7 % VAT, 12999
PLN (maj 2009). Koszt podgrzewania wody, przy
załoeniu czasu pracy pompy obiegowej 1000 h/a,
5 letniego okresu pracy płynu grzewczego i anody oraz
obj to ci płynu 30 dm3 wyniesie:
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Energia
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Energia
słoneczna

Rys. 3. Koszty jednostkowe podgrzewania wody
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Typ podgrzewacza

Rys. 4. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na system z kolektorami słonecznymi w odniesieniu do kosztów
tradycyjnych podgrzewaczy

KOSZTY PODGRZEWANIA WODY ZA
POMOC TRADYCYJNYCH KOTŁÓW I
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W analizie uwzgl dniono koszty paliw lub energii
elektrycznej dotycz ce rónych systemów grzewczych
(tab. 2) oraz opisane wcze niej koszty uytkowania
dobranych kolektorów. Koszty roczne podgrzewania
wody porównano graficznie na rys. 5.

Tab. 2. Jednostkowe koszty podgrzewania wody dla rónych systemów grzewczych i paliw
Sprawno 
Kj
Cena
Warto 
cieplna kotła
Paliwo / system grzewczy
*
jednostkowa
opałowa
%
PLN/kWh
W giel kamienny typ 31, klasa
25/050/06/ kocioł stalowy z
0,84 PLN/kg
26,0 MJ/kg
86,4
0,1346
paleniskiem retortowym, 22kW
Pellet drewniany, granulat 8-20
0,75 PLN/kg
19,0 MJ/kg
86,4
0,1645
mm / kocioł jw.
Gaz LPG / gazowy kocioł
9,38 PLN/m3
95,0 MJ/m3
90
0,3950
grzewczy wisz cy, 10-25 kW
3
3
Gaz ziemny E, kocioł jw.
1,80 PLN/m
31,0 MJ/m
90
0,2323
Olej opałowy lekki o zawarto ci
siarki < 0,2%/
2,71 PLN/kg
42,7 MJ/kg
89
0,2560
niskotemperaturowy eliwny
kocioł grzewczy, 22 kW
0,4737 **
Energia elektryczna - taryfa G11
100
0,4737
PLN/kWh
**
Energia elektryczna - taryfa G12 –
0,2494
100
0,2494
strefa nocna
PLN/kWh
Warto  u redniona dla
kolektorów płaskich i rurowo0,10
próniowych
*- ceny z kwietnia 2009,
** - do oblicze kosztów rocznych dodano stałe opłaty za licznik i przesył.
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Rys. 5. Koszty roczne podgrzewania wody za pomoc kotłów i kolektorów słonecznych (załoono 100%
pokrycia potrzeb cieplnych przez wszystkie no niki energii)

WNIOSKI
Analizuj c wska nik SPBT najkorzystniej wypada
porównanie kolektorów słonecznych z elektrycznym
ogrzewaczem pojemno ciowym (taryfa G11). Prosty
czas zwrotu nakładów wynosi ok. 10 lat. W przypadku
ogrzewacza przepływowego zasilanego energi
elektryczn (G11) i gazem LPG czas ten wydłua si
odpowiednio o 5 i 4 lata. Najmniej atrakcyjna
ekonomicznie jest instalacja słoneczna w porównaniu
z systemem przepływowym na gaz ziemny. Prosty czas
zwrotu nakładów przekracza blisko dwukrotnie
przewidywany czas uytkowania kolektorów. Przy 6 %
rocznym wzro cie cen no ników energii, analiza
wska nika PBT wskazuje, e inwestycja w kolektory
słoneczne zwróci si ju po 5 latach w porównaniu do
ogrzewacza elektrycznego pojemno ciowego (taryfa
G11). W przypadku ogrzewacza przepływowego
zasilanego energi elektryczn G11 lub gazem LPG
czas zwrotu nakładów wyniesie ok. 7 lat.
Porównuj c koszty eksploatacyjne podgrzewania
wody
za
pomoc
kolektorów
słonecznych
i tradycyjnych kotłów, w stosunku do kotła zasilanego
energi elektryczn w taryfie G11, uzyska mona
nast puj ce zmniejszenie kosztów: o 17% w przypadku
zastosowania gazu LPG, o 47% - taryfy G12 (strefa
nocna), o 46% - oleju opałowego, o 51% - gazu
ziemnego E oraz odpowiednio: o 65, 72 i 79% w
przypadku pelletu, w gla kamiennego i instalacji
z kolektorami słonecznymi, przy czym koszt 1 kWh
uzyskanej z kolektorów stanowi 74% kosztów 1 kWh

 

 

uzyskanej
ze
spalenia
w gla
kamiennego.
Uzyskane relacje wiadcz o bł dnej polityce fiskalnej
Pa stwa w tym zakresie.
Wg publikacji GUS (2009), w Polsce w 2007 r.
7,1 % energii pochodziło ze ródeł odnawialnych,
w czym energia słoneczna miała znikomy udział.
Zwi kszenie udziału energii ze ródeł odnawialnych
w pozyskaniu energii do 7,5 % w 2010 r. i 14 %
w 2020 r. wymaga wsparcia ze rodków publicznych.
Inwestycje proekologiczne w zakresie energetyki mog
uzyska wsparcie z programów pomocowych (np.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko,
Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich). Beneficjentami
rodków
z powyszych programów mog by gminy, zakłady
gospodarki komunalnej, przedsi biorstwa i instytucje.
Dotacje przewidziane s na due inwestycje, jak np.
budowa elektrowni czy instalacji do produkcji
biopaliw. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej oferuje dotacje na zakup
i monta kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw
fotowoltaicznych,
kotłów
na
biomas
dla
przedsi biorstw, instytucji i osób fizycznych
prowadz cych działalno  gospodarcz . Inwestorzy
indywidualni mog
liczy jedynie na kredyty
preferencyjne lub drobne dotacje samorz dowe.

 




SPIS SYMBOLI
cena jednostki energii z danego no nika dla roku uruchomienia instalacji
cena jednostki energii elektrycznej dla roku uruchomienia instalacji
rok uytkowania kolektorów słonecznych
koszt ochronnej anody magnezowej (wymiana co 5 lat)
koszt instalacji z kolektorami słonecznymi
cena jednostkowa ciepła
koszt ogrzewacza
koszt energii elektrycznej pobranej przez pomp obiegow
koszt płynu grzewczego (wymiana co 5 lat)
roczne opłaty stałe za licznik i przesył energii elektrycznej
(taryfa G11: Kst=12·(4,25+0,44), taryfa G12: Kst=12·(6,47+0,44)
moc pompy obiegowej
roczne napromieniowanie
teoretyczny uzysk ciepła z kolektorów
rzeczywisty uzysk ciepła z kolektorów
czas pracy pompy
rednioroczna sprawno  kolektorów

c1
d1
i
Ka
Kis
Kj
Ko
Kp
Ks
Kst
Pp
qr
Qkt
Qkr

ηk

PLN(kWh)-1
PLN(kWh)-1
a
PLN a-1
PLN
PLN(kWh)-1
PLN
PLN a-1
PLN a-1
PLN a-1
W
kWh(m2a)-1
kWh a-1
kWh a-1
h
%
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